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Benodigdheden

Een flessentaspakket. Het pakket bestaat uit:

• Stof voor buitenkant, 35 x 35 cm
• Voeringstof, 35 x 45 cm 
• Vlieseline Style-Vil tassentussenvulling, 35 x 45 cm

Het complete pakket van €17,50 nu voor €14,95!

De stoffen

Voor deze tas hebben we een aantal pakketten met 
verschillende stoffen die u zou kunnen gebruiken. 
Bij elk pakket zit een rode voeringsstof en Style Vil 
tassentussenvulling. 

Als u in de webshop op dit menu-item 
klikt, gaat u meteen naar de stoffen en 
stofpakketten die we hebben uitgekozen 
voor alle gratis maandpatronen!

Pakket KurkstofPakket Kaasplankje

Pakket Wijnflessen

Pakket Tuscany
U kunt deze Toscaanse stof van 110 cm breed ook voor €19,- per 
meter bestellen onder de naam Timeless Treasures - Tan C4487

U kunt deze dubbelbrede rode stof ook voor  €30,- per meter 
bestellen onder de naam P & B Textiles - Color Weave - D Red.

Pakket Kurken
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Wist u dat:
• Vlieseline Style-Vil ideaal is om stevigheid te geven 

aan uw creatieve projecten? De dunne tussenvulling 
met schuimkern houdt uw flessentas mooi in model.

• we veel meer themastoffen hebben? Bijvoorbeeld leuk 
bij de wijnstoffen een stof met kazen (Multi Packed 
Cheese) of stof met broden (Multi Food Festival). 

• u elke maand een nieuw gratis patroon kunt ontvan-
gen in de winkel, webshop of op een beurs?  
Spaar ze allemaal!

• u voor vragen altijd bij ons langs kunt komen en dat 
we zelfs E.H.B.Q.-dagen organiseren?  
(Eerste Hulp Bij Quilten)

Stap 1: Snijden
Voor de buitenkant neemt u de stof van 35 x 35 cm. Voor 
voering en Style-Vil snijdt of knipt u alle delen uit volgens de 
afbeeldingen 1 & 2. 

Stap 2: Voering
Leg de Style-Vil-bodem op de verkeerde kant van de  
voeringstofbodem. Doordat de Style-Vil kleiner is dan de 
bodemstof kunt u  langs de kant stikken zodat er een naad 
van een halve cm overblijft van de voering. Die gebruikt u als 
zoom om de zijkanten van de voering vast te zetten. Zorg er 
bij het aanzetten van de voering aan de bodem voor dat de 
hoekjes steeds ingeknipt zijn. Als laatste naait u de zijnaad 
van de voering dicht. 

Stap 3: Buitentas
Leg de buitenkantstof op de Style-Vil en stik drie naden van 
boven naar beneden; midden en 8,5 cm vanaf midden naar 
recht en links. 

Daarna zet u de bodem zonder Style-Vil aan de buitentas. Als 
laatste de zijnaad dichtnaaien.

Stap 4: Handvatten
Leg de goede kanten op elkaar. Stik de lange naad, keer om 
en stik door. Naai ze aan de buitentas tegenover elkaar.

Stap 5: In elkaar zetten
Een lastig klusje. Leg de goede kant van de binnentas tegen 
de buitentas en naai naadje voor naadje dicht. Begin met 
een naad waar de handvatten aanzitten. Het laatste naadje 
laat je open en naai je pas dicht als de binnentas in de bui-
tentas is geduwd. Stik dan de bovenrand door en zet zo dat 
laatste naadje dicht.

Heel veel plezier van deze flessentas of geef hem cadeau 
met een lekker flesje wijn erin!
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